
  

 

                                          وانتؼهيىزارة انتربيت و

 يكتب يستشار انرياضياث   

 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انو انؼايت انتىجيهاث          

 و 0202 – 0202  األول انذراسينفصم ا انصف انرابغ االبتذائي                                                    

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

باقي 

 أكتىبر

0202   

 األٚي

 

 

 

  اٌىج١شح  األػذادتذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ لشاءح 
  اٌىج١شح  األػذادتذس٠ت اٌتال١ِز ػٍٝ وتبثخ 

  ّٓاػذاد وج١شحِسبػذح اٌتال١ِز فٟ حً ِسبئً ٌفظ١خ تتض 
 اٌّال١٠ٓ ٚلشاءح وتبثخ ػٍٝ اٌت١ٍّز تذس٠ت 
 تذس٠ت اٌت١ٍّز ػٍٝ وتبثخ اٌم١ّخ اٌّىب١ٔخ ٌشلُ فٟ ػذد وج١ش 
  اٌىج١شح األػذاداوسبة اٌتال١ِز ِٙبسح ِمبسٔخ ٚتشت١ت 

 

 اٌثبٟٔ

 

 

 ٍٝوتبثخ ٚ لشاءح اٌّال١٠ٓ تذس٠ت اٌت١ٍّز ػ 
 ِٕبلشخ اٌتال١ِز فٟ حسبة اخضاء ا١ٌٍّبس 
 تىٍّخ أّبط ػذد٠خ تتضّٓ ا١ٌٍّبساد 
  اٌىج١شح ٌألػذاداٌدّغ ٚ اٌغشذ  ػ١ٍّتٟخشاء إلاٌتحمك ِٓ فُٙ  اٌتال١ِز 

 

 .............يتبع   

 

 



  

 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم    انصف انرابغ االبتذائي 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر 

  

 نىفًبر

0202   

 انضبنش

 

 

 

  

 االشكبل ثؼغ أسفم يسزمًٍٛٛ ثٍٛ انؼاللخ كزبثخ ػهٗ انزاليٛز رذسٚت 

 انًشسٕيخ

 يزٕاصٍٚٛ يسزمًٍٛٛ سسى فٙ انُٓذسٛخ االدٔاد اسزخذاو  

 انُٓذسٛخ االدٔاد اسزخذاو يٓبسح انزاليٛز اكسبة  

 ّػُ خبسعخ َمـخ يٍ يسزمٛى//  يسزمٛى   سسى ) أ ( فٙ             

 ّػهٛ َمـخ يٍ يسزمٛى ػهٗ ػًٕد سسى( ة  )                       

 اٌشاثغ 

 ٔطانزؼشف ػهٗ ػذد األػالع ٔػذد انشإ 

ٔػذد انضٔاٚب نهًؼهؼبد

 ّانشكم انشثبػٙ ٔؽبالر

 اٌّضٍغ تؼش٠ف فٟ اٌتال١ِز ِٕبلشخ  

 ِختٍفخ ِضٍؼبد سسُ فٟ اٌتال١ِز ِشبسوخ  

 ِضٍغ أٞ صٚا٠ب – أضالع –سؤٚط ػذد حسبة ػٍٝ اٌتال١ِز تذس٠ت  

 ُاٌشثبػٟ ٌٍشىً اٌّختٍفخ اٌحبالد سس  

 اٌشثبػٟ اٌشىً ٌحبالد اٌّشتشوخ اٌخٛاص فٟ اٌتال١ِز ِٕبلشخ  

 ُاٌشثبػٟ اٌشىً حبالد ث١ٓ اٌت١١ّض و١ف١خ فٟ اٌتال١ِز تم١ 

 اٌخبِس

 ِرؾذٚذ َٕع انًضهش ثبنُسجخ نمٛبسبد صٔاٚب 

 انضأٚخ  سسى يضهش ثًؼهٕيٛخ ؿٕنٙ ػهؼٍٛ ٔلٛبط

 انًؾظٕسح ثًُٛٓب

  أػالػّ ألؿٕالرؾذٚذ َٕع انًضهش ثبنُسجخ 

  صأٚزٍٛ ٔ ؿٕل ػهغ لٛبسٙسسى يضهش ثًؼهٕيٛخ 

 يغًٕع لٛبسبد انضٔاٚب انذاخهٛخ نهًضهش   

 صٚا٠بٖ ل١بسبد ) أ ( ثبٌٕسجخ اٌّثٍث أٔٛاع فٝ اٌتال١ِز ِٕبلشخ  
  أعٛاي اضالػٗ (ة  )                                            

 َضٍؼ١ٓ عٌٟٛ ثّؼ١ٍِٛخ ِثٍث سسُ فٟ إٌٙذس١خ األدٚاد استخذا 
 ضٍغ ٚعٛي صا٠ٚت١ٓ ل١بسٟ - اٌّحصٛسح اٌضا٠ٚخ ٚل١بط 

 اٌضا٠ٚت١ٓ ل١بط ػٍُ ِثٍث إرا فٟ صا٠ٚخ ل١بط حسبة ػٍٝ اٌتال١ِز تذس٠ت 
 االخش١٠ٓ

   األػذاد يؼبػفبد اعبد   اٌسبدط

 اٌؼذد ِضبػف ِفَٙٛ فٟ اٌتال١ِز ِٕبلشخ  

 ػذد أٞ ِضبػفبد ا٠دبد ػٍٝ اٌتال١ِز تذس٠ت  

 ِحذد٠ٓ ػذد٠ٓ ث١ٓ ِحصٛسح ِب ػذد ِضبػفبد ِٓ ِدّٛػخ وتبثخ 

 .............يتبع 



  

 

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث                                                           

 و 0202 – 0202األول  انذراسيانفصم    االبتذائيانصف انرابغ 

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر 

 ديسًبر

0202 

 انزؼشف ػهٗ لبثهٛخ انمسًخ    انسبثغ

  ٗ5،  3،  2 األػذاديُبلشخ انزاليٛز فٗ لٕاػذ لبثهٛخ انمسًخ ػه 

  رمجم انمسًخ ػهٗ ػذدٍٚ يؼب يٍ ثٍٛ  انزٙ األػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ رؾذٚذ

 5،  3أٔ    3،  2يضال ػهٗ  أػذاديغًٕػّ 

انزؼشف ػهٗ انؼٕايم ٔاالػذاد االٔنٛخ    اٌثبِٓ

  يفٕٓو ػٕايم انؼذد  فٙيُبلشخ انزاليٛز 

  أألػذادرذسٚت انزاليٛز ػهٗ اٚغبد ػٕايم ثؼغ  

  األٔنٗيفٕٓو انؼذد  فٙيُبلشخ انزاليٛز  

  انًؼـبح   األػذادثٍٛ يغًٕػخ يٍ  يٍ األٔنٛخ  األػذادرؾذٚذ 

 اٌتبسغ
  اٚغبد انؼٕايم انًشزشكخ نؼذدٍٚ أ اكضش 

  ( ا . و . اٚغبد انؼبيم انًشزشن االكجش ) ع 

  يفٕٓو انؼٕايم انًشزشكخ نؼذدٍٚ أ صالصخ  فٙيُبلشخ انزاليٛز 

  ٗأكضشانؼٕايم انًشزشكخ نؼذدٍٚ أ  اٚغبدرذسٚت انزاليٛز ػه 

  ( ا .  و . ع يفٕٓو ) انزاليٛز فٙيُبلشخ  

 خـٕاد يـٕنخ  اعشاءثذٌٔ  ( ا . و . ) عانزاليٛز يٓبسح اكزشبف  اكسبة 

 اٌؼبشش
 اٚغبد انًؼبػف انًشزشن نؼذدٍٚ أ اكضش 

 (أ . و . و اٚغبد انًؼبػف انًشزشن االطغش ) 

  ٍٚصالصخ  أٔيُبلشخ انزاليٛز فٗ يفٕٓو انًؼبػف انًشزشن نؼذد 

  ٗنؼذدٍٚ أ اكضشانًؼبػف انًشزشن اٚغبد رذسٚت انزاليٛز ػه 

 (  أ . و . و يُبلشخ انزاليٛز  فٗ يفٕٓو ) 

  ( ثذٌٔ اعشاء خـٕاد يـٕنخ أ . و . و )اكسبة انزاليٛز يٓبسح اكزشبف 

 اٌحبدٞ
 ػشش

  األؿٕال 

 ث١ٕٙب اٌؼاللخ ٚ – اٌّتش – وُ اٌغٛي ٚحذاد ِفَٙٛ فٟ اٌتال١ِز ِٕبلشخ  

 اٌؼىس ٚ اٌسُ ٝاٌ اٌّتش ِٓ اٌتح٠ًٛ ػٍٝ اٌتال١ِز تذس٠ت  

 ِختٍفخ ٌّضٍؼبد اٌّح١ظ حسبة ػٍٝ اٌتال١ِز تذس٠ت  

 اٌّستغ١ً ٚ اٌّشثغ ِح١ظ حسبة لبػذح تغج١ك ػٍٝ اٌتال١ِز  لذسح ِٓ اٌتحمك  

 .............يتبع          

  



  

 

 و 0202 – 0202  األول انذراسيانفصم    االبتذائي انصف انرابغ                                                

 نهًؼهى داخم انفصم اإلجرائيت ًهاو انؼايت وان انتىجيهاث           

 يهاو انًؼهى تىزيغ انًنهج األسبىع انشهـــــر

 يناير

2020   

 ٌثبٟٔا
 ػشش

  ثٕؽذاد انًسبؽخ  (ٔانًسزـٛم)كبنًشثغ  األشكبليسبؽبد 

 انًسبؽخ ٔٔؽذاد انًسبؽخ يفٕٓو فٙ انزاليٛز يُبلشخ  

 انًخزهفخ انًسبؽخ ٔؽذاد ثٍٛ انؼاللبد فٙ انزاليٛز يُبلشخ  

 ّػهؼ ؿٕل ػهى يزٗ انًشثغ يسبؽخ ؽسبة ػهٗ انزاليٛز رذسٚت  

 ثؼذاِ ػهى انًسزـٛم يزٗ يسبؽخ ؽسبة ػهٗ انزاليٛز رذسٚت   

 اٌثبٌث
 ػشش

  األٔل انذساسٙؽم ًَبرط ايزؾبَبد انفظم

 اٌّذسسٟ اٌىتبة فٟ األٚي إٌّٛرج حً ػٍٝ اٌتال١ِز تشد١غ 

 ثبٌّٕٛرج اٌّتؼثشح األسئٍخ حً فٟ اٌتال١ِز ِسبػذح 

 اٌتال١ِز ٌذٜ اٌشبئؼخ األخغبء ِؼبٌدخ 

 اٌشاثغ 
 ػشش 

  األٔل انذساسٙؽم ًَبرط ايزؾبَبد انفظم

 اٌّذسسٟ اٌىتبة فٟ اٌثبٟٔ إٌّٛرج حً ػٍٝ اٌتال١ِز تشد١غ 

 ثبٌّٕٛرج اٌّتؼثشح األسئٍخ حً فٟ اٌتال١ِز ِسبػذح 

 اٌتال١ِز ٌذٜ اٌشبئؼخ األخغبء ِؼبٌدخ 

                                                                                                            

    يستشار انرياضياث                                                                                                         
 

 جًال يحًذ يىسف انشاهذ                                                                                            
  




